SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
CAMPUS CONFRESA
EDITAL Nº. 001/2021

1. ABERTURA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Confresa
através de seu Diretor Geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor, Torna
Público que no período de 04 a 12 de março de 2021, estarão abertas as inscrições para
manifestação de interesse em reopção de turno e ou/curso para os candidatos classificados no
processo seletivo – Edital 093/2020, bem como os candidatos inscritos no presente edital
001/2021, para preenchimento de vagas remanescentes no Curso Técnico Integrado em
Agroindústria, sendo ofertadas 28 (vinte e oito) vagas, na modalidade presencial, com
funcionamento no Campus Confresa, Av. Vilmar Fernandes, 300, setor Santa Luzia –
Confresa/MT, conforme distribuição de vagas que consta no item 1.4.
1.1 Da Validade
O resultado do processo seletivo previsto neste edital será válido apenas para o preenchimento
de vagas especificadas no item 1.4 deste edital.
1.2 Dos Requisitos para a Inscrição
1.2.1 Poderão participar os candidatos que não se inscreveram em editais anteriores.
1.2.2 Poderão se inscrever os candidatos aprovados e/ou classificados no Processo Seletivo –
Edital 093.2020 classificados do Curso Técnico Integrado em Agroindústria que foram convocados
e por algum motivo não realizou a matrícula e ainda candidatos classificados do Curso Técnico
Integrado em Agropecuária que não foram convocados para realizar matrícula nas chamadas
anteriores.
1.3 Das disposições preliminares
O processo seletivo de que trata este edital dar-se-á através da análise da lista geral de
classificados no processo seletivo – Edital 093/2020, levando em consideração em primeiro lugar
os pedidos dos candidatos que perderam a matrícula do Curso Técnico Integrado em
Agroindústria e em segundo lugar, caso não preencham as vagas será levando em consideração
os pedidos de reopção de curso, tudo isso respeitando a ordem de classificação da lista geral do
Edital 093/2020 do IFMT.
1.4 DAS VAGAS OFERTADAS
Curso
Técnico em Agroindústria

Turno
Integral
Total de vagas

Vagas
28
28

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Do Edital
2.1.1 O presente Edital e demais informações estarão disponíveis no endereço eletrônico do
IFMT/CFS www.cfs.ifmt.edu.br e nos murais do Departamento de Ensino e Registro Escolar do
Campus, a partir de 01 de março de 2021.
2.1.2 Ao inscrever-se o candidato assume que tem conhecimento das condições
estabelecidas neste Edital e as aceita. Por isso, não poderá alegar desconhecimento
posteriormente.
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2.1.3 Do período de inscrição: de 04 a 12 de março de 2021, enviando a ficha de inscrição
(ANEXO I) para e-mail: vagas.remanescente@cfs.ifmt.edu.br das 08h00min às 11h00min e das
13h00min às 17h00min.
2.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA MATRÍCULA OU EM
REOPÇÃO DE CURSO
2.2.1 Para manifestar interesse em concorrer a uma das vagas disponíveis, o candidato deve
preencher sem cometer erros, todos os itens da ficha de inscrição disponível no ANEXO I
deste edital.
2.2.2 Todas as informações prestadas no preenchimento do formulário de inscrição são de total
responsabilidade do candidato.
3 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
3.1 Na classificação dos candidatos, serão observados, por ordem de prioridade, os seguintes
critérios:
3.1.1 Inscrição de candidatos do curso Técnico Integrado em Agroindústria que por algum
motivo não efetivou a matrícula nas chamadas regulares, levando em consideração a
classificação obtida processo seletivo – Edital 093/2020 do IFMT;
3.1.2 Reopção de troca de curso levando em consideração a classificação obtida processo
seletivo – Edital 093/2020 do IFMT;
3.1.3 Para os candidatos que não participaram do edital 093/2020, a seleção será realizada
através de sorteio obedecendo os critérios de seleção do edital 093/2020, descrito no item 5,
sendo
realizado
ao
vivo,
através
do
canal
do
youtube:
https://youtube.com/channel/UCKWRE3MMAvCEx0Np269nLpg.
4 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1 A relação dos candidatos aprovados na 1ª chamada, obedecendo ao limite de vagas deste
Edital, será divulgada no dia 16 de março de 2021, no endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br e
nos murais do Campus.
5.2 Caso seja necessário, uma 2ª chamada será divulgada no dia 24 de março de 2021, no
endereço eletrônico www.cfs.ifmt.edu.br e nos murais do Campus.
5 DAS MATRÍCULAS
5.1 A matrícula dos candidatos aprovados será efetuada no setor de Registro Escolar do Campus
Confresa, em que os documentos comprobatórios para realização da matrícula deverão ser
encaminhados para e-mail: coord.registro@cfs.ifmt.edu.br, do Setor de Registro Escolar do
Campus Confresa, especificando no assunto (NOME COMPLETO/DOCUMENTOS PARA
MATRÍCULA), sendo necessário os candidatos apresentarem a documentação descrita no item
5.2.
5.1.1 Data das matrículas: 1ª chamada 18 a 19 de março de 2021; 2ª chamada 25 a 29 de
março de 2021 (caso necessário);
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5.1.2 Horário das matrículas: das 08h00min às 11h00min, das 13h00min às 17h00min;
5.2 Para realização da matrícula os candidatos, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
• certidão de nascimento ou casamento;
• 1 (uma) foto 3 x 4 recente;
• histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente;
• cédula de identidade oficial;
• CPF, original e cópia legível;
• título de eleitor para os maiores de 18 anos;
• comprovante do serviço militar para os maiores de 18 anos do sexo masculino;
• comprovante atualizado de endereço, como conta de luz, água ou telefone;
• Original e cópia legível do CPF do Pai/Mãe ou Responsável legal do candidato menor de 18
anos.
• Termo de autorização de uso da imagem, conforme idade (Anexo III)
5.3 O candidato terá que apresentar as fotocópias legíveis, para que possam ser comparadas
com a documentação original.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 As disposições e instruções divulgadas no endereço eletrônico do IFMT, www.cfs.ifmt.edu.br,
constituem normas e passam a integrar o presente Edital.
6.2 Perderá o direito à vaga, em qualquer época, o concorrente que usar da apresentação de
documentos ou informações falsas ou de outros meios ilícitos.
6.3 A não observância das disposições e instruções contidas neste edital, e avisos oficiais que o
IFMT venha a divulgar, poderá acarretar a eliminação do candidato do presente processo seletivo
6.4 O candidato deverá apresentar a documentação dentro do prazo estabelecido neste edital,
caso não faça será automaticamente eliminado.
6.5 O candidato deverá matricular-se no curso e turno para os quais fez opção/reopção.
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo IFMT.
Confresa, 01 de março de 2021.

__________________________________
Diretor Geral

IFMT - Campus Confresa
Portaria nº 858, de 19 de abril de 2017
DOU em 20 de abril de 2017
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Anexo I
TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA VAGA DO CURSO PRETENDIDO OU REOPÇÃO
DE CURSO
1.DADOS PESSOAIS
Nome do(a) Candidato(a):
CPF:

RG:

Endereço:

UF:

CEP:

Data Nascimento:
Nacionalidade:

Naturalidade:

UF:

Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Telefone Residencial: (

)

Telefone celular: ( )

E-mail:
2. DADOS NO PROCESSO SELETIVO
Curso selecionado no ato da inscrição
Classificação

final

obtida

(ver

resultado

final

no

selecao.ifmt.edu.br)
3.DO INTERESSE EM EFETIVAR MATRÍCULA NO CURSO QUE PARTICIPEI DO PROCESSO SELETIVO
Tenho interesse em efetivar
4. DA REOPÇÃO DE CURSO
Segunda opção de curso:
5. DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA VAGA OU REOPÇÃO DE CURSO.
EU

_______________________________________________________________(nome

do

candidato),

declaro

meu

interesse em
realizar:
( ) efetivar matrícula na vaga do curso que participei do processo seletivo e não foi possível efetivar no período de
convocação;
( ) reopção de curso caso existam vagas disponíveis;
( ) estou fazendo a inscrição neste edital e concorrendo ao sorteio de vagas.
Declaro estar ciente que minha decisão acarretará na troca de curso e que, caso eu seja convocado e realize minha
matrícula, o curso será a opção escolhida por mim neste Edital. Declaro, em edição, que estou ciente que este Termo
não garante a vaga, nem matrícula e que o ordenamento por nota final no Processo Seletivo do Edital 093.2020 será
respeitado para a convocação. Por fim, declaro que estou ciente que, caso eu seja convocado para esta segunda
opção de curso, meu nome será retirado da classificação da minha primeira opção.
_____________________, ________de_______de 2021.

____________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a) ou Responsável legal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
COMPROVANTE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM REOPÇÃO DE CURSO
Edital:
Nome do Curso selecionado no ato da inscrição:
Nome do Curso selecionado para reopção de curso:
Data e horário do Recebimento da Solicitação:

_________________________________________________

Assinatura do responsável pelo recebimento da solicitação
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Anexo II
CRONOGRAMA – CURSOS DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 2021/1 - EDITAL
Nº 001/2021
01 de março de 2021

Publicação do edital

02 de março de 2021

Impugnação das normas do edital

04 a 12 de março de 2021

Período de inscrições

15 de março de 2021

Sorteio (14:00 horas)
Transmitido ao vivo pelo canal:
https://youtube.com/channel/UCKWRE
3MMAvCEx0Np269nLpg
Divulgação oficial dos
aprovados/classificados

16 de março de 2021
18 a 23 de março de 2021

Período de matrículas

24 de março de 2021

Divulgação da 2ª chamada

25 a 29 de março 2021

Período de matrículas
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ANEXO III
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Nome completo da/do
candidata/candidato:____________________________________________
RG:______________ CPF: ___________________________
( ) Maior de 18 anos
( ) Menor de 18 anos
AUTORIZO o uso da imagem, para ser utilizada pelo Campus _____________________ do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), em qualquer
material de divulgação da instituição e de suas atividades aos públicos externo e interno,
desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo
território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, inclusive na internet.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem.

Assinatura da/do declarante ou responsável legal
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